
Uchwała Nr 1 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Eficom-Sinersio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
z dnia 14 marca 2016 roku 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
 

§ 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Eficom-Sinersio Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych 
postanawia niniejszym dokonać wyboru …………………. na Przewodniczącego 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała Nr 2 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Eficom-Sinersio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
z dnia 14 marca 2016 roku 

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej 
 
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
uchwala, co następuje: 

§ 1 
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Uchwała Nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

spółki pod firmą Eficom-Sinersio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
z dnia 14 marca 2016 roku 

w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej 
 

§ 1 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Eficom-Sinersio S.A. z siedzibą w 
Warszawie niniejszym postanawia, że Komisja Skrutacyjna będzie się składała z _____ 
Członków. 
 

§ 2 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Eficom-Sinersio S.A. z siedzibą w 
Warszawie niniejszym postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:--- 
- _______________________;---------------------------------------------------------------------------- 
- _______________________;---------------------------------------------------------------------------- 
- _______________________;---------------------------------------------------------------------------- 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------- 
 



Uchwała Nr 4 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

spółki pod firmą Eficom-Sinersio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
z dnia 14 marca 2016 roku 

w sprawie przyjęcia porządku obrad 
 
Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił proponowany porządek obrad odbywającego się 
Zgromadzenia: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,--------------------------------------- 
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-------------------------- 
3. Sporządzenie listy obecności,--------------------------------------------------------------------------- 
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego 

zdolności do podejmowania uchwał,------------------------------------------------------------------ 
5. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej,----------------------------- 
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,--------------------------------------------------------------------------- 
7. Przyjęcie proponowanego porządku obrad,--------------------------------------------------------- 
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych,--------------- 
9. Wolne wnioski,-------------------------------------------------------------------------------------------- 
10. Zamkniecie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------ 

 
§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------- 
 

 Uchwała Nr 5 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eficom-Sinersio S.A. 

z dnia 14 marca 2016 roku 
w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych 

 
Działając na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EFICOM-SINERSIO Spółka 
Akcyjna uchwala co następuje:---------------------------------------------------------------------------------- 
 

§ 1 (Oznaczenie rewidenta ds. szczególnych) 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EFICOM-SINERSIO Spółka Akcyjna powołuje, na 
rewidenta do spraw szczególnych Pana Grzegorza Gońdę. 
 

§ 2 (Przedmiot i zakres badania) 
 
Przedmiot i zakres badania prowadzonego przez rewidenta do spraw szczególnych obejmuje: 
 
1. Analizę sprawy spadków zaangażowania EFICOM-SINERSIO SA (dalej zwanej Spółką) w 

spółce Sinersio Sp. z o.o. (z 90% udziałów – czyli spółki zależnej, do 9%) w wyniku wpisu do 
KRS w dniu 29 grudnia 2015 r. zmian w kapitale zakładowym, w tym w szczególności: 

a. okoliczności, zasadność ekonomicznej i sposób podejmowania decyzji dotyczącej 
podwyższenia kapitału zakładowego spółki Sinersio Sp. z o.o., 

b. kryteriów jakimi kierował się Zarząd i Rada Nadzorcza EFICOM – SINERSIO SA 
podejmując decyzję o nie uczestniczeniu w podwyższeniu kapitału zakładowego 
spółki Sinersio Sp. z o.o., 



c. przyczyn braku dokonania dezinwestycji w udziały Regionalnych Centrum 
Technologii i Wiedzy Interior Sp. z o.o. (nabycie 11% udziałów nastąpiło w dniu 12 
stycznia 2015 r. za kwotę 815.000 zł), w sytuacji braku środków finansowych w 
spółce zależnej Sinersio Sp. z o.o., 

d. możliwości naruszenia interesów Spółki, w szczególności określenia ewentualnej 
straty finansowej Spółki powstałej w wyniku działań/zaniechania Zarządu i Rady 
Nadzorczej Spółki, 

e. przyczyny nie poinformowania rynku kapitałowego o spadku zaangażowana w spółce 
Sinersio Sp. z o.o. z 90% udziałów do 9%. 

 
2. Analizę sprawy spadku zaangażowania Spółki w spółce Microbiolab Sp. z o.o. (z 51% 

udziałów – czyli spółki zależnej do 24.8%). W tym szczególności: 
a. okoliczności, zasadności ekonomicznej i sposobu podjęcia decyzji dotyczącej 

podwyższenia kapitału zakładowego spółki Microbiolab Sp. z o.o., 
b. kryteriów jakimi kierował się Zarząd i Rada Nadzorcza spółki podejmując decyzję o 

nie uczestniczeniu w podwyższeniu kapitału zakładowego spółki MicroBiolab Sp. z 
o.o., 

c. brak podjęcia decyzji o oczekiwaniu na przeznaczenie części środków finansowych 
pozyskanych z emisji serii G Spółki – wyemitowanego 960.457 akcji po 1,21 zł w 
grudniu 2014 r., 

d. możliwości naruszenia interesów Spółki, w szczeólności określenia ewentualnej straty 
finansowej Spółki powstałej w wyniku działań/zaniechania Zarządu i Rady 
Nadzorczej Spółki, 

e. przyczyn nie poinformowania przez ok. 5 miesięcy rynku kapitałowego o spadku 
zaangażowania w spółce MicroBiolab Sp. z o.o. z 51% udziałów do 24,8%. 

 
§ 3 (Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić rewidentów) 

 
Spółka zobowiązana jest udostępnić biegłemu wskazanemu w § 1 niniejszej uchwały, następujące 
rodzaje dokumentów: 
 

1. uchwały i protokoły Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki z okres 2014 i 2015 roku. 
2. analizy, wyceny i opracowania na podstawie których Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki 

podjęła decyzję o inwestycji w Sinersio Sp. z o.o. 
3. analizy, wyceny i opracowania na podstawie których Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki 

podjęła decyzję o nie uczestniczeniu w podwyższeniu w podwyższeniu kapitału 
zakładowego spółek: Sinersio Sp. z o.o. oraz MicroBiolab Sp. z o.o. 

4. wszystkie akty notarialne spółek Sinersio Sp. z o.o. oraz MicroBiolat Sp. z o.o. na 
podstawie, których dokonano zmiany kapitału zakładowego tych spółek w okresie, w 
którym głównym udziałowcem była Spółka, 

5. kopie oświadczeń woli złożone przez Spółkę w sytuacji nie uczestnictwa w podwyższeniu 
kapitału zakładowego spółek Sinersio Sp. z o.o. oraz MicroBiolab Sp. z o.o. 

6. wszelkie umowy zawarte przez Spółkę, dotyczące Sinersio Sp. z o.o. lub MicroBiolab Sp. 
z o.o. 
 

§ 4 (Termin rozpoczęcia badania) 
 
Rozpoczęcie badania, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, powinno nastąpić niezwłocznie 
jednak nie później niż 30 marca 2016r. 
 

§ 5 (Koszt badania) 



 
Koszty badania pokryje Spółka. 
 

§ 6 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 


